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االستطاعة
االستغاعة من حيث المال و صحةة الثح و و ته ح  و  ة يحة      -ثالثها•

.السزب و سالمت  و سعة الهتت و كفايت 

372: ، ص1 تحسيس الَسيلة، ج 
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االستطاعة الشسعية
ال  كفي الق رة العق ية في وخهت ، تل يشتزط في  االستغاعة  9مسألة •

و سائز ما يعتثز فيها، و مع فق ها ال  *الشزعية، و هي الشاد و الزاح ة
يدة و ال يكفي عن حدة اإلسالم، من غيز فحز  تحين القحادر ع يح      

و غيزه، كاو ذلك مةالفا لشيّح    **تالمشي مع االكتساب تين الغزيق
 .و شزف  أم ال، و من غيز فز  تين القزية و الثعي 

.لمن يةتاج إليهما *•
األتهى أن  مستغيع له لم يكن المشي أو اإلكتساب فحي الغزيحق   **•

.مةالفا لشي  و ال مهخثا لمشقت 

372: ، ص1 تحسيس الَسيلة، ج 
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االستطاعة الشسعية
ال يشتزط وخهد الشاد و الزاح ة عنح ه عينحا ، تحل يكفحي      10مسألة •

وخهد ما يمكن صزف  في  ةصي ها من المال، نق ا كاو أو غيحزه محن   
 العزوض

373: ، ص1 تحسيس الَسيلة، ج 
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االستطاعة الشسعية
المزاد من الشاد و الزاح ة ما هه المةتاج إليح  فحي السحفز     11مسألة •

، و ال يكفحي محا هحه دوو    *ٍ شسفا ٍ ضعةتةسة حال  تهة و ضعفا 
ذلك، و كل ذلك مهكهل إلى العزف، و له  ك ف تالةح مع ع م ذلك 
ال يكفي عن حدة اإلسحالم، كمحا أنح  لحه كحاو كسحهتا تحادرا ع حى         

**. ةصي هما في الغزيق ال يدة و ال يكفي عنها

. إذا كانت مةالفة الشزف مهخثة ل ةزج أو الذل*•
تل أن  مستغيع له لم يكن  ةصي هما في الغزيق مةالفا لشي  و ال ** •

.مهخثا لمشقت 

373: ، ص1 تحسيس الَسيلة، ج 
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االستطاعة الشسعية
، ف ه اسحتغا  العزاتحي    ال يعتثز االستغاعة من ت  ه و وعن  12مسألة •

أو االيزاني و هه في الشام أو الةدحاس وخحة و إو لحم يسحتغع محن      
وعن ، تل له مشى إلى تثل الميقات متسكعا أو لةاخة و كحاو هنحا    
خامعا لشزائظ الةح وخة، و يكفي عن حدة اإلسالم، تل لحه أححزم   

و  *متسكعا فاستغا  و كاو أمام  ميقات آخز يمكن القحهل تهخهتح   
.إو ال ية ه من إشكال

تل له لم يكن عن ه ميقات آخز، تل له أدر  أحح  الهتحهفين كحاو    *•
.حد  حدةاإلسالم من دوو حاخة إلى  د ي  اإلحزام

373: ، ص1 تحسيس الَسيلة، ج 
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االستطاعة الشسعية
له وخ  مزكحة كسحيارة أو عيحارة و لحم يهخح  شحزيك        13مسألة •

، و إال وخحة إال أو   ل زكهب فاو لم يتمكن من أخز   لم يدة ع يح  
يكهو حزخيا ع ي ، و كذا الةال في غالء األسعار في   ك السحنة، أو  
ع م وخهد الشاد و الزاح ة إال تالشيادة عن ثمن المثل، أو  هتف السيز 

*.ع ى تيع أمالك  تأتل من 

فيدة ع ي   ةصيل الشاد و الزاح ة و له تالشيادة عن ثمن المثل أو  *•
.تثيع أمالك  تأتل من ثمن المثل إال أو يكهو حزخا أو ضزرا معت  ت 

373: ، ص1 تحسيس الَسيلة، ج 
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ًفمة العَد
يعتثز في وخهب الةح وخحهد نفقحة العحهد الحى وعنح  إو       14مسألة •

بشسط أى ال تكَى ًفمة العوَد لليوِ   ، أو الى ما أراد التهتف في   أراده
.إال إذا ألدأ   الضزورة إلى السكنى في  أشيد هي العَد الى ٍطٌِ

373: ، ص1 تحسيس الَسيلة، ج 
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ًفمة العَد
مسألة ال يكفي في وخهب الةح وخحهد نفقحة الحذهاب فقحظ تحل       9•

يشتزط وخهد نفقة العهد إلى وعن  إو أراده و إو لم يكن ل  في  أهحل  
و ال مسكن مم ه  و له تاإلخارة ل ةزج في التك يف تاإلتامحة فحي   
غيز وعن  المألهف ل  نعم إذا لم يزد العهد أو كاو وحي ا ال  ع حق لح    
تهعن لم يعتثز وخهد نفقة العهد إلعال  اآلية و األخثحار فحي كفايحة    
وخهد نفقة الذهاب و إذا أراد السكنى في ت   آخز غيز وعنح  ال تح    
من وخهد النفقة إلي  إذا لم يكن أتع  من وعن  و إال فالظحاهز كفايحة   

 مق ار العهد إلى وعن 

431: ، ص2 ، ج(للسيد اليصدي)العسٍة الَثمى  
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ًفمة العَد
فموّ،،  ( 3)ال يكفي في ٍجَب الحجّ ٍجَد ًفمة الورّاب  (: 9هسألة )•

بل يشتسط ٍجَد ًفمة العَد للى ٍطٌِ لى أزادُ، ٍ لى لن يكي لِ فيِ 
أّل ٍ ال هسكي هولَن ٍ لَ باإلجازة، للحسج في التكليف باإللاهوة  
في غيس ٍطٌِ الوألَف لِ، ًعن لذا لن يسد العَد أٍ كاى ٍحيداً ال تعل،ك 
لِ بَطي لن يعتبس ٍجَد ًفمة العَد، إلطالق اآلية ٍ األخباز في كفاية 

... ٍجَد ًفمة الرّاب
مع إرادة العهد إلى مكاو خاصّ و إو لم يكن وعن  في كفاية نفقة ( 3)

آتحا  . )مدزّد الذهاب إشكال ل تشكيك في إعالت  و إو كحاو أححهط  
(.ضياء

369: ، ص4 ، ج(الوحشى)العسٍة الَثمى  
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ًفمة العَد
ٍ لذا أزاد السكٌى في بلد آخس غيس ٍطٌِ ال بدَّ هوي ٍجوَد الٌفموة    ...•

ٍ لل،ا فالظواّس كفايوة هموداز    ( 2)هي ٍطٌِ ( 1)لليِ لذا لن يكي أبعد 
(.3)العَد للى ٍطٌِ 

ليست األتع ية دخي ة في ذلك تل الميشاو هه أكثزية النفقة نعحم  ( 1) •
. له كاو السكنى لضزورة ألدأ   إلي  يعتثحز العحهد و لحه محع أكثزيتهحا     

(.اإلمام الةميني)

369: ، ص4 ، ج(الوحشى)العسٍة الَثمى  
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ًفمة العَد
(.األصفهاني. )أو كاو إرادة السكنى في  لضزورة ألدأ   إلى ذلك( 2) •
و ال نفقة الذهاب إلي  أكثز من نفقة العهد إلي  نعم إذا كاو مضغزّاً إلحى  •

(.الثزوخزدي. )ذلك اعتثز وخهد النفقة إلي  مغ قاً
تل ال يكهو نفقة الذهاب إلي  أكثز من نفقة العهد إلحى وعنح  نعحم إذا    •

(.الگ پايگاني. )اضغزّ إلي  فيعتثز وخهد النفقة إلي  مغ قاً
المنصزف إلى وخ ان  أنّ  نفقة عهده إلحى مقحزّ يزيح ه فمهمحا ال     ( 3) •

آتحا  . )يكهو ل  مقزّ كذلك فيكفي  نفقت  من ت   استغاعت  ذهاتاً مةضاً
(.ضياء

369: ، ص4 ، ج(الوحشى)العسٍة الَثمى  
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ًفمة العَد
و إعال  العثارة و غيزها يقتضحي اعتثحار تح ر الكفايحة محن الحشاد و       •

الزاح ة ذهاتا و إياتا، سهاء كاو ل  أهل و عشيزة يحأوي إلحيهم أو لحم    
و تهذا التعميم صحز  فحي   . يكن، و سهاء كاو ل  في ت  ة مسكن أم ال

التذكزة و المنتهى، مةتدا تأو في التك يف تاإلتامة فحي غيحز الحهعن    
و هحه حسحن فحي    . «1»مشقة ش ي ة و حزخا عظيما فيكحهو منفيحا   

صهرة  ةقق المشقة تذلك، أما مع انتفائها كما إذا كاو وحي ا ال  ع ّق 
ل  تهعن، أو كاو ل  وعن و ال يزي  العهد إليح ، فيةتمحل تهيحا عح م     
اعتثار كفاية العهدة في حقح ،  مسحكا تحقعال  األوامحز السحالم محن       

.معارضة الةزج

41: ، ص7 هدازن األحكام في شسح عبادات شسائع اإلسالم، ج 


